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Future Perfect Mara Lee Hent PDF Fire umage sjæle finder hinanden i den skånske by Bråklinge. Den

løsagtige syerske Dora og hendes to sønner, Trip og Lex, drages mod pigen Chandra - det forbyttede barn fra
nabobyen. De er alle stemplede i omverdenens øjne, og sammen hvirvles de ind i en kærlighedsrus, som

vækker mistro, ondt blod og forstødelse. For Chandra venter Borgmestervillaens pigehjem. For Dora venter
sindssygehospitalet. For Trip venter ungdomsanstalten. Men inden da vil Lex give sin lillebror det, han altid

har drømt om: En rejse til Paris. Future perfect er en barsk og inciterende roman om kærlighed og
ungdommens synder, om at være anderledes og udstødt, om trangen til at bryde ud og om menneskets

ukuelige evne til at rejse sig   Pressen skriver: »En leg så fnuglet og forførende, så intens og mærkelig, så
sorgfuld og fabulerende, at den er næsten - perfekt. I hvert fald i de lange passager, hvor den tør være lige
netop så mystisk og afvigende, som den er født til. … det er netop den evne til på én gang at strippe, ribbe,
favne og forsvare det anderledes, der gør denne roman til forfatterskabets måske allerbedste.« ? Liselotte
Wiemer, Kristeligt Dagblad »Denne bog er hjertegribende, tårevædet og melankolsk, men også lærerig.«
*****? Femina »Med fiktionens og fantasiens fabulerende billedkraft fremskriver svenske Mara Lee et

forførende galleri af anderledes personer i en smuk og grum historie om vold og kærlighed.« ***** ? Lillian
Munk Rösing, Politiken
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